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ПРОТОКОЛ № 9
От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 27.06.2017 г. от 14.00 часа.
При списъчен състав от 28 члена на ФС присъстват 23.
При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на ФС, присъстват 18.
Отсъстват: доц. Д. Тодоров, доц. Г. Николов, проф. И. Илиев, проф. М. Анчев,
студент Хр. Христов
Дневен ред:
1. Приемане на отчети на договори в подкрепа на докторанти, сесия 2016.
Докладва доц. д-р инж. Н. Хинов, Зам Декан по НПД
2. Кадрови въпроси
Докладва доц. д-р инж. Н. Хинов, Зам Декан по НПД
3. Докторантски въпроси
Докладва доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД
4. Обсъждане и приемане на графици за учебния процес на абсолвенти, ОКС
„бакалавър“ и „магистър“ за учебната 2017/ 2018г.
Докладва доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД
5. Разни
С явно гласуване предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно.
Беше предложена комисия за провеждане на тайно гласуване в състав:
Председател: проф. В. Видеков
Членове: доц. Т. Джамийков
гл.ас. Д. Николов
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
По точка първа от дневния ред:
Доц. д-р инж. Н. Хинов, Зам Декан по НПД, представи за приемане отчетите на 2ри етап от договорите в подкрепа на докторанти, сесия 2016г., както следва:
1. Договор 162ПД0006-03, на тема „Силови електронни системи в електрически
транспортни средства “, ръководител доц. д-р Николай Любославов Хинов и участник
докторант маг. инж. Гергана Вачева, катедра „Силова електроника“;
2. Договор 162ПД0007-03, на тема „ Безжично предаване на електрическа
енергия“, ръководител проф. д-р Петър Трифонов Горанов и участник докторант маг. инж.
Димчо Хвърчилков, катедра „Силова електроника“;
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3. Договор 162ПД0017-03, на тема „Изследване на схеми и системи за измерване
на кратки времеинтервали“, ръководител доц. д-р Митьо Георгиев Митев и участник
докторант маг. инж. Николай Пеев, катедра „Електронна техника“.
4. Договор 162ПД0022-03, на тема „Изследване на възможностите за моделно
базирана разработка на вграден код съгласно изискванията в автомобилната индустрия“,
ръководител проф. д-р Анна Владова Стойнова и участник докторант маг. инж. Николай
Браянов, катедра „Микроелектроника“.
5. Договор 162ПД0027-03, на тема „Изследване, анализ и усъвършенстване на
програмируеми мобилни устройства с безжична комуникация за събиране и обработка на
информация“, ръководител проф. д.т.н. Георги Славчев Михов и участник докторант маг.
инж. Димитър Бадаров, катедра „Електронна техника“.
Студентите представиха постери и докладваха пред ФС за работата си по
договорите и получените резултати. Състоя се обсъждане. Въпроси зададоха доц. Хинов,
проф. Михов, доц. Г. Ангелов, гл.ас. Д. Николов.
Отчетите на всички договори са приети с положителна оценка от катедрените
съвети, поради което беше внесено предложение да се гласуват заедно.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
Доц. Хинов внесе предложение за гласуване приемането на отчетите.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
Решение: ФС на ФЕТТ приема отчетите на 2-ри етап от договорите в подкрепа на
докторанти, сесия 2016г.
По точка втора от дневния ред:
 Проф. Сл. Цанова, председател на научното жури по процедура за заемане на
акад. длъжност „гл.асистент” ФЕТТ 75-ад1-034 представи резултата от конкурса. Журито
предлага ас.д-р инж. Мария Любомирова Спасова да бъде избрана за главен асистент.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували:18, от тях ДА –16, НЕ –0, БЕЛИ – 2
Решение: ФС на ФЕТТ избира ас.д-р инж. Мария Любомирова Спасова за „главен
асистент" към катедра „Микроелектроника” в професионaлно направление: 5.2
Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност: „Автоматизация на
инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране”.
 По доклад от доц. д-р Димитър Арнаудов, ръководител на катедра “Силова
електроника”, беше внесено предложение за обявяване на конкурс за АД „главен
асистент“ по професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
(научна специалност „Електронни преобразуватели”), с потенциален кандидат ас д-р инж.
Владимир Владимиров Димитров.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували:18, от тях ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
 Решение: ФС на ФЕТТ приема разкриване на процедура за заемане на академична
длъжност „главен асистент” по професионално направление 5.2. Електротехника,
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електроника и автоматика (научна специалност „Електронни преобразуватели”), с
потенциален кандидат ас д-р инж. Владимир Владимиров Димитров.
По точка трета от дневния ред:
 По доклад от доц. д-р Димитър Арнаудов, ръководител на катедра “Силова
електроника”, беше внесено предложение за приемане на положителна атестация на
докторанти от катедрата.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване.
Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ приема положителната
атестация на следните докторанти:
- Маг. инж. Цвети Христов Хранов – РО научно направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Електронни преобразуватели) с научни
ръководители доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов и доц. д-р инж. Евгений Иванов
Попов;
Гласували:17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
- маг. инж. Стоян Александров Вучев, научно направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика (Индустриална електроника) с научен ръководител доц. д-р
инж. Димитър Дамянов Арнаудов;
Гласували:17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
- маг. инж. Драгомир Николаев Грозданов, научно направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Електронни преобразуватели) с научен
ръководител доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов.
Гласували:17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
 По доклад от доц. д-р Петър Якимов, ръководител на катедра “Електронна
техника”, беше внесено предложение за приемане на положителна атестация на
докторанти от катедрата.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване.
Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ приема положителната
атестация на следните докторанти:
- Редовен докторант Николай Стефанов Пеев, с научни ръководители доц. д-р инж.
Митьо Митев и доц. д-р инж. Петър Якимов;
Гласували:17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
- Редовен докторант Димитър Христов Бадаров, с научен ръководител проф. дтн
инж. Георги Михов;
Гласували:17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
- Редовен докторант Виктор Венциславов Стоев, с научни ръководители доц. д-р
инж. Митьо Митев и проф. дтн инж. Иво Илиев;
Гласували:17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
- Задочен докторант Петя Петрова Попова, с научен ръководител проф. д-р инж.
Елисавета Гаджева;
Гласували:17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
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- Задочен докторант Цветан Мирославов Маринов, с научен ръководител доц. д-р
инж. Митьо Митев;
Гласували:17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
- Задочен докторант Александър Петков Радев, с научен ръководител доц. д-р инж.
Емил Д. Манолов;
Гласували:17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
- Задочен докторант Трендафил Димитров Калайджиев, с научни ръководители
доц. д-р инж. Георги Николов и доц. д-р инж. Марин Маринов;
Гласували:17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
- Задочен докторант Кирил Славчев Иванов, с научни ръководители проф. дтн инж.
Иво Илиев и доц. д-р инж. Серафим Табаков;
Гласували:17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
- Задочен докторант Виктор Томов Томов, с научни ръководители проф. дтн инж.
Иво Илиев и доц. д-р инж. Весела Кръстева;
Гласували:17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
 По доклад от доц. д-р Петър Якимов, ръководител на катедра “Електронна
техника”, беше внесено предложение за отчисляване на докторанти от катедрата.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване.
Решение: Въз основа на резултатите от гласуването ФС на ФЕТТ отчислява с право на
защита следните докторанти:
- редовен докторант Николай Стефанов Пеев, с научни ръководители доц. д-р
инж. Митьо Митев и доц. д-р инж. Петър Якимов;
Гласували:17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
- редовен докторант Димитър Христов Бадаров, с научен ръководител проф. дтн
инж. Георги Михов;
Гласували:17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
- редовен докторант Виктор Венциславов Стоев, с научни ръководители доц. д-р
инж. Митьо Митев и проф. дтн инж. Иво Илиев;
Гласували:17, от тях ДА – 17, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
 По доклад от доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра
“Микроелектроника”, беше внесено предложение маг. инж. Борислав Борисов Бонев да
бъде зачислен като редовен докторант към катедрата.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували:18, от тях ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
Решение: ФС на ФЕТТ зачислява маг. инж. Борислав Борисов Бонев като редовен
докторант към катедра „Микроелектроника”.

 По доклад от доц. д-р Георги Ангелов, ръководител на катедра
“Микроелектроника”, беше внесено предложение за избор на ръководител на маг. инж.
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Борислав Борисов Бонев - редовен докторант към катедрата. Предложението е за проф. д-р
Анна Владова Стойнова.
Хабилитираните членове на ФС проведоха тайно гласуване с резултат:
Гласували:18, от тях ДА – 18, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
Решение: ФС на ФЕТТ избира за ръководител на маг. инж. Борислав Борисов Бонев редовен докторант към катедрата проф. д-р Анна Владова Стойнова.
По точка четвърта от дневния ред:
 Доц. д-р инж. Р. Радонов, Зам Декан по УД представи графиците на учебния
процес за учебната 2017/18 година за ОКС „магистър” РО и ЗО, както и за бакалаври –
абсолвенти РО.
С явно гласуване предложените графици бяха приети.
По точка пета от дневния ред:
 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна
техника, беше внесено предложение за избор на рецензент на ръкописа на монографията
„Субтракционен метод за отстраняване на мрежови смущения от електрокардиографски
сигнали ” с автор проф. дтн инж. Георги Славчев Михов. Предложението е да бъде избран
проф. дтн инж. Иван Асенов Доцински.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна
техника, беше внесено предложение за отпечатване на монографията “Субтракционен
метод за отстраняване на мрежови смущения от електрокардиографски сигнали” с автор
проф. дтн инж. Георги Славчев Михов.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
 По доклад на доц. д-р инж. Петър Якимов, ръководител катедра Електронна
техника, беше внесено предложение за отпечатване на учебник по дисциплината
„Електронни системи за екологичен контрол“ с автори доц. д-р Марин Маринов и доц. д-р
Йорданка Марчева
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
 Беше проведен избор на три дисциплини като балообразуващи за прием на
магистри.
Решение: ФС на ФЕТТ избра 3 –те балообразуващи дисциплини за прием на магистри да
бъдат:
1. Микропроцесорна схемотехника
2. Микроелектроника
3. Теория на електронните схеми
 По доклад на проф. М. Вичева, декан на Машиностроителен факултет, бяха
внесени за приемане от ФС на ФЕТТ учебните програми по „Основи на инженерното
проектиране” I част и „Основи на инженерното проектиране” II част за студентите от ОКС
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„бакалавър”, специалност „Електроника” във връзка с актуализацията на тяхното
съдържание.
С явно гласуване предложението беше прието единодушно.
 По доклад от доц. д-р Димитър Арнаудов, ръководител на катедра “Силова
електроника”, беше внесено предложение за възлaгане провеждането на занятия за летен
семестър на учебната 2016/2017г., на доц. д-р инж. Евгений Иванов Попов: – до 45 часа
лекции, 40 часа упражнения и изпити по дисциплината „Електроника“ магистри за ЕФ –
редовно, допълващо обучение.
Хабилитираните членове на ФС и тези със степен д-р и дтн проведоха тайно
гласуване с резултат:
Гласували: 20, от тях ДА – 20, НЕ – 0, БЕЛИ – 0
Решение: ФС на ФЕТТ възлага предложените часове на доц. д-р инж. Евгений Иванов
Попов.
 По доклад от доц. д-р Петър Якимов, ръководител на катедра “Електронна
техника”, беше внесено предложение за възлагане на занятия за летния семестър на
учебната 2016/2017 г. на ас. Дойчо Димитров Дойчев - 6 часа лекции по „Цифрова
схемотехника“, ОКС „Бакалавър”, редовно обучение, ФЕТТ.
Хабилитираните членове на ФС и тези със степен д-р и дтн проведоха тайно
гласуване с резултат:
Гласували: 20, от тях ДА – 19, НЕ – 1, БЕЛИ – 0
Решение: ФС на ФЕТТ възлага предложените часове на ас. Дойчо Димитров Дойчев.
 Доц. Е. Манолов напомни всяка катедра да представи предложения за свои
успели студенти, които да бъдат поканени за участие в среща на АЛУМНИ. Срокът е до
30.06.2017г.
 Доц. П. Якимов уведоми ФС, че срокът за приемане на доклади за
конференцията в Созопол е удължен до 15.07.2017г. Необходимо е да се регистрира
пълния доклад.
 Доц. К. Аспарухова информира ФС за предстоящо посещение във факултета на
група ученици от професионалната гимназия по електротехника и автоматика в рамките
на техния производствен стаж с цел запознаване с обучението по електроника. Във връзка
с организацията на това посещение се взе решение координатор да бъде зам-декана доц.
Хинов, а всяка катедра да определи представител, който да поеме учениците в катедрите.
Декан на ФЕТТ:
/доц. д-р инж. Емил Манолов/
Протоколчик:
/доц. д-р инж. Йорданка Марчева/
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